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Antônio Bezerra de Melo
Editor

Em agosto completamos cinco 
meses do início da  pandemia. 
Agora, Felizmente, começa apa-
recer uma luz de esperança no 
fundo do túnel   apontando  uma 
vacina como forma de antídoto,  
contra a covid-19; um sinal de  re-
novação  para toda humanidade 
no  combate  à doença. Na matéria 
de capa, “Passos que Fortalecem, 
a Esperança”;    mostra os  testes 
avançados que foram realizados  
por cientistas, especializados,   em 
vacinas contra à Covid-19;   mos-
trando    os prós e os contras dos 
Imunizantes chinês e inglês,  to-
dos bem avaliados.   O Sertão 
está de parabéns, em Arcoverde 
e Serra Talhada o clima é de ale-
gria, apesar da pandemia, com 
uso da biossegurança  inaugura-
ções foram realizadas no mês de 
julho, renovando e fortalecendo 
a vitalidade empresarial do serta-
nejo. Em Serra Talhada,   a aber-
tura do Hospital Geral do Sertão 
Eduardo Campos e do Hospital 
de Campanha,   vão transformar  
radicalmente  para melhor, o 
quadro do  atendimento médico 
e melhorar a saúde da população 
de toda a região.  Ainda em Serra 
Talhada, a abertura do Shopping 
Center Serra Talhada; uma obra 
que há muito era esperada pela 
população, chega para enrique-
cer comercialmente a região do 
Pajeú. Um empreendimento 
moderno, construído dentro dos  
padrões arquitetônicos exigidos,  
atuais,  vem com modernidade, 
contrastar e compor  com a bele-
za natural  das bela serras que os 
circunda,  para  se perpetuar como 
símbolo de desenvolvimento do 
Sertão.  Em Arcoverde, a chegada 
do Novo Atacarejo  é outro marco 
de desenvolvimento na região do 
Moxotó,  a empresa  que faz par-
te do Complexo Empresarial do 
Sertão, é marco inicial das obras 
que agrega o Shopping Center Ar-
coverde,  já em obras de terrapla-
nagem,  polo médico e, um hotel, 
todos conformados  na mesma 
área, às margens da BR 232.  
Boa Leitura!!!
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A c r e d i -
tando, pia-

mente, na afirmativa divul-
gada pela Seleções do 
Reader´s Digest   “Rir é 

o Melhor Remédio”, a qual 
é endossada por um famoso 
humorista ligado ao mundo 
das empresas, o estaduni-
dense Scott Christopher que 
declara não ser necessário a 
um profissional tomar aulas 
de stand-up comedy para ter 
alto astral e disseminar o 
bom humor no ambiente de 
trabalho, estarei reeditando 
proximamente o meu livro O 
HUMOR LEVADO A SERIO, 
com uma coleção de quase 
400 piadas, e quase nenhum 

palavrão. E internacional-
mente divulgado algo que se 
encaixa no que focamos nes-

te artigo: 
“Quem quiser ter uma 

atitude mais leve, deve pa-
rar de se levar tão a sério. 
Se você sempre for carran-
cudo, as pessoas terão medo 
de se aproximar”. E tudo 
é arrematado por uma ati-
tude registrada por vários 
estudiosos desse comporta-
mento, quando afirmam que 
na Índia algumas empresas 
fazem uma sessão de riso 
antes de iniciar a jornada 
diária de trabalho. O resul-
tado é sempre um aumento 
considerável na produtivida-

de, em decorrência do bem-
-estar físico e emocional dos 
trabalhadores. Porém, não 
manterei o foco desse Catá-
logo restrito apenas à área 
empresarial, mas o estende-
rei às áreas socioeducativas, 
posto que a coleção de pia-
das contém lições domésti-
cas, religiosas, filosóficas, 
de mal comportamento (be-
buns), etc. etc.

Lhes asseguro ainda 
que tudo pode ser endos-
sado por uma afirmativa 
do fabuloso gênio, Albert 
Einstein 

 “A mente que se abre 
a uma nova ideia ja-

mais volta ao seu tama-

nho original”. Por falar 
em Einstein, encerro esta 
apresentação destacando 
uma filosofada definitiva e 

incontestável 
 Os cinco judeus que 
mudaram a forma de 

ver o mundo:

Moisés, quando disse: 
“a Lei é Tudo”

Jesus, quando disse: 
“o Amor é Tudo”
Marx, quando disse: 
“o Capital é Tudo”
Freud, quando disse: 
o Sexo é Tudo” Depois 

veio Einstein, e esculham-
bou geral 

 “TUDO E RELATIVO”     

Parar de ser tão sério

Prezado leitor,

jornaldosertaope.com.br
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Mudança 
Sob nova direção

Homenagem
Plenus recebe Moção de Aplausos

Obra
Drenagem na Vila Henrique Dias

Atendimento
Mudança de horários

O Banco do Nordeste está 
sob o comando de um novo 
diretor de Ativos de Tercei-
ros do Banco do Nordeste. 
Thiago Alves Nogueira assu-
miu o cargo, no último dia 9 
de julho. O executivo atua no 
Banco há 12 anos e é formado 
em Administração de empre-

O Colégio Plenus, locali-
zado em Petrolina, recebeu 
uma Moção de Aplausos da 
Câmara de Vereadores de 
Petrolina pela conquista, 
pelo 7º ano consecutivo, do 
primeiro lugar no Enem. A 
homenagem foi pleiteada 
por meio do requerimento 

A Vila Henrique Dias, 
localizada no município de 
Sertânia, está prestes a so-
lucionar um antigo proble-
ma de alagamento. No local, 
uma obra de drenagem do 
sistema pluvial foi realizada, 
melhorando o escoamento 
das águas das chuvas, au-

O Laboratório Munici-
pal de Ouricuri retomou o 
horário normal de atendi-
mento, entre 7h e 17h. An-
teriormente, o local estava 
funcionando entre 9h e 12h. 
As medidas de segurança 
permanecem, entre elas a 
esterilização do local após 

sas pela Universidade Esta-
dual do Ceará (UECE), com 
mestrado profissional em 
Economia, na área de Finan-
ças e Seguros pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC). 
Atuou como Gerente do Am-
biente de Gestão de Fundos 
de Investimento.

192/2020, de autoria do ve-
reador Osório Siqueira. Se-
gundo a diretora Pedagógi-
ca, Sílvia Santos, o Plenus é 
uma das 15 melhores escolas 
de Pernambuco e é a única 
representante de Petrolina 
no ranking do site Top 1000 
Brasil.

mentando a segurança de 
quem reside e transita no 
local. A obra canalizou para 
o rio, por gravidade, a água 
de uma barragem próxima 
à Vila que ficava represada. 
Foram instalados, no local, 
15 metros de manilha de con-
creto armado.

cada atendimento, além da 
adoção, nas coletas, de di-
retrizes específicas de segu-
rança. A coleta de sangue em 
pacientes com suspeita de 
Covid-19 está sendo realiza-
da nas Unidades Básicas de 
Saúde, localizadas nos bair-
ros da cidade.

José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com
blogdojartur.wordpress.com
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Eleições 2020 implementam 
mudanças da minirreforma
Pleito poderá ser marcado por fim das coligações proporcionais e 
pela democratização das sobras de votos

As eleições municipais 
de 2020 irão testar mu-
danças estabelecidas pela 
minirreforma eleitoral de 
2017, a exemplo do fim das 
coligações proporcionais e 
da democratização das so-
bras de votos. Tais mudan-
ças devem influenciar de 
forma contundente na com-
posição das câmaras muni-
cipais e no futuro de vários 
partidos de pequeno e mé-
dio porte. Até antes de 2017, 
não havia, por exemplo, ve-
tos à disputa de cargos em 
grupo, ou seja, por meio de 
coligações. Neste sentido, 
os votos conquistados por 
cada partido valiam para 

toda a coligação, processo 
que deu origem à figura do 
puxador de voto, candidato 
que ao receber um grande 
número de votos, beneficia-
va  outros candidatos. 

Com a minirreforma, os 
partidos políticos contarão 
apenas com os seus pró-
prios votos para se elege-
rem. Sendo assim, muitos  
partidos políticos poderão 
sumir do Legislativo. Para 
evitar este impacto, as si-
glas devem investir forte 
nas candidaturas majoritá-
rias a prefeito para forta-
lecer as candidaturas dos 
vereadores. Entretanto, há 
as implicações financeiras, 
considerando o fim do fi-
nanciamento privado das 

eleições. 
Já no que se refere à so-

bra de votos, ao contrário 
do que ocorria em pleitos 
passados, qualquer coliga-
ção poderá disputar, o que 
quer dizer que houve um 
processo de democratiza-
ção. Isso se deve ao fato 
de que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) irá distri-
buir as sobras de voto, in-
clusive entre partidos me-
nores. O TSE faz um cálculo 
para chegar ao quociente 
partidário, que corresponde 
ao número de votos válidos 
recebidos por uma sigla ou 
coligação dividido pelo quo-
ciente eleitoral. O excedente 
deste cálculo corresponde à 
sobra de votos. 

Mediante a aprovação 
da PEC 18/2020, as eleições 
municipais foram adiadas 
para os dias 15 e 29 de no-
vembro. Os prazos deverão 
permanecer os mesmos: até 
11 de agosto, emissoras po-
dem exibir programas apre-
sentados ou comentados por 

Veja Abril

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

pré-candidatos. Convenções 
devem ser realizadas entre 31 
de agosto e 16 de setembro. 
Já a propaganda eleitoral, 
começa no dia 26 de setem-
bro. Até o dia 27 de outubro, 
devem ser apresentados rela-
tórios dos Fundos Partidário 
e Especial de Campanha.

Urna eletrônica utilizada nos pleitos eleitorais no Brasil

Clique no anúncio e interaja            

https://www.instagram.com/grupog3midia/
https://www.instagram.com/tambaualimentos/?igshid=1a1k1q5pq1v4n
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Indenização de R$ 50 mil reais poderá ser paga aos profissionais ou 
familiares que foram vítimas da Covid-19

Indenização para profissionais 
de saúde vítimas da Covid-19

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, até 12 de 
junho, 83.118 profissionais 
da área de saúde já haviam 
testado positivo para Co-
vid-19. Por sua vez, o Con-
selho Federal de Enferma-
gem (Cofen), apontou que o 
país corresponde à 30% das 
mortes de profissionais de 
enfermagem por Coronaví-
rus. Pensando nesta reali-
dade, profissionais de saú-
de que ficaram incapacita-
dos por causa da Covid-19 
serão beneficiados com 
uma indenização no valor 
de R$ 50 mil. O valor tam-
bém será pago aos familia-
res desses profissionais que 
morreram atuando na linha 
de frente da doença. A me-
dida está garantida no Pro-
jeto de Lei 1826/2020, que 
já foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional, após aval 
com ressalvas do Senado 
Federal. A pauta aguarda 
sanção nas mãos do presi-
dente. 

De acordo com o proje-
to, serão beneficiados os se-
guintes profissionais: agen-
tes comunitários de saúde 
ou de combate a endemias, 
que tenham realizado visi-
tas domiciliares durante a 

pandemia; profissionais de 
nível superior, reconheci-
dos pelo Conselho Nacional 
de Saúde, e técnicos e auxi-
liares com funções vincu-
ladas à área de saúde; pro-
fissionais administrativos 
da área de saúde; além de 
fisioterapeutas, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
profissionais que atuam 
nos testes laboratoriais, 
coveiros, profissionais de 
necrotérios e que atuam 
em profissões reconhecidas 
pelo Conselho de Assistên-

cia Social e com atuação no 
Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas).

O PL de autoria do depu-
tado Federal Reginaldo Lo-
pes (PT/MG) prevê, no caso 
de óbito de um profissional 
que tenha mais de um de-
pendente, a divisão do valor 
fixo de R$ 50 mil entre as 
partes. Se os dependentes 
tiverem idade menor que 
21 anos, será garantida uma 
indenização adicional de R$ 
10 mil para cada ano que fal-
ta até a completar 21 anos. 
O cálculo para pagamento 
poderá se estender até os 
24 anos, caso o beneficiá-
rio esteja cursando ensino 
superior. Dependentes com 
deficiência receberão R$ 50 
mil independente da idade 
que possuam. A versão do 
texto aprovada afirma ainda 
que esses valores estão isen-
tos de Imposto de Renda e 
de contribuições previden-
ciárias.  O texto aprovado 
inclui ainda a dispensa da 
apresentação de atestado 
médico pelo profissional de 
saúde, a fim de justificar os 
primeiros sete dias de afas-
tamento do trabalho em 
função da Covid-19. 

Profissionais de saúde atuando no enfrentamento à Covid-19

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 – Espinheiro, Recife, PE CEP: 52.020-110 | 
Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

CAAPE lança rede de apoio para as 
advogadas e estagiárias vítimas de 

violências domésticas

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Pernambuco, 
(CAAPE) atenta ao aumento do 
número de denúncias de violên-
cia doméstica contra mulheres 
durante o período da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
criou uma rede de apoio para ad-
vogadas e estagiárias inscritas na OAB-PE, no Mês da Advocacia. 
A rede de apoio consiste em atendimento psicológico, assessora-
mento jurídico e hospedagem, para que a vítima possa ter segu-
rança física e mental para enfrentar esse momento de violência, 
dor e sofrimento.

“É um projeto importante para que as advogadas e estagiárias 
que sofrem violências domésticas saibam que não estão sozinhas 
e possam se  resguardar, repelir os maus tratos sofridos e se re-
posicionar socialmente e profissionalmente. Esperamos que esse 
apoio psicológico, jurídico e social ajude e mude essa realidade 
que infelizmente é bastante comum”, explica o presidente da CA-
APE, Fernando Ribeiro Lins. 

Para ter mais informações sobre a rede de apoio, saber como 
solicitar o auxílio e quais os documentos necessários, confira a 
resolução disponível no site da CAAPE, na aba “benefícios” 
(https://www.caape.org.br/beneficios).

Fernando Ribeiro Lins, presidente da CAAPE

Profissionais de saúde atuando na área de internamento de pacientes com Covid-19
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Turismo no Sertão pode 
ganhar linha de crédito
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Shopping Serra Talhada inaugura 
novo tempo no Sertão do Pajeú
Estrutura tem capacidade para abrigar até 75 lojas e gerar 1 mil 
empregos diretos e indiretos

Eis que o Sertão, mais uma 
vez, caminha na contramão das 
perspectivas financeiras atuais. 
O Shopping Serra Talhada abriu 
as suas portas, na manhã do úl-
timo dia 30 de julho, tornando 
realidade um sonho antigo da 
população de todo o Sertão do 
Pajeú. O momento não contou 
com festa, visando a adoção de 
medidas de biossegurança con-
tra à Covid-19. O empreendi-
mento coloca à disposição dos 
consumidores da região grandes 
marcas do varejo, a exemplo das 
Lojas Americanas e Le Biscuit, 

além do Burguer King e O Boticá-
rio. “Fizemos esse investimento 
por considerarmos a maturidade 
econômica 
da cidade e 
apostarmos 
na amplia-
ção desse 
c e n á r i o ” , 
explica Mu-
rilo Duque, 
integrante 
do pool res-
p o n s á v e l 
pelo empre-
endimento, 
formado por 3 empresários da 
região, e capitaneado pelo Grupo 

JD - há 75 anos em atividade em 
Serra Talhada. O espaço dispo-
nibiliza ao público 22 mil me-

tros quadrados 
de área cons-
truída em local 
estratégico, por 
onde passam 
78% da frota 
de veículos da 
cidade e por 
onde 8 mil pes-
soas circulam 
diar iamente . 
O local conta 
também com 

linhas de ônibus disponíveis 
para atender à região. Essa 
infraestrutura deverá injetar 
na região R$ 40 milhões/ano 
na economia local, alcançando 
cerca de 500 mil pessoas em 
um raio de 75Km. Do total de 
lojas, 85% já estão comercia-
lizadas, envolvendo espaços 
como a praça de alimentação, 
três salas de cinema e esta-
cionamento com capacidade 
para 600 veículos, incluindo 
área coberta. “O shopping foi 
construído para a população, 
gerando emprego e aquecen-
do, não só a economia do mu-
nicípio, mas de toda região do 
Pajeú”, completou o presiden-
te do Grupo JD, João Duque.

"Fizemos esse 
investimento por 
considerarmos a 
maturidade econômica 
da cidade e apostarmos 
na ampliação desse 
cenário

Está na pauta de estudos 
do Governo do Estado a cria-
ção de uma linha de crédito 
especial para apoiar pequenos 
empresários sertanejos, afeta-
dos pelos efeitos da pandemia 
da Covid -19 na economia. De 
acordo com o secretário esta-
dual de Turismo e Lazer, Ro-
drigo Novaes, a ideia é que a 
linha seja desburocratizada, 
com acesso fácil e juros abaixo 
do mercado. A linha será vol-
tada para pequenos empresá-
rios que ainda se encontram 
com as atividades econômi-
cas paralisadas em função da 
pandemia. 

 A operação da linha de 
crédito deverá ser realizada 
pela Agência de Empreen-
dedorismo do Estado (AGE). 
“Acreditamos que esta nova 
linha de crédito, que está 
sendo estudada pelo Gover-
no, deverá ter um alcance 
grande na região e dará um 
socorro importante aos pe-
quenos negócios que acumu-
lam prejuízo desde março”, 
salienta Novaes.

Até antes da pandemia, 
o setor de turismo nas regi-
ões Agreste e Sertão estavam 
com taxas de crescimento 

próximas de 60%. A vinícula 
Rio Sol, local onde é realiza-
do o enoturismo, registrou 
um crescimento de 20%, se-
gundo matéria veiculada no 
Portal JC. Em Triunfo, no 
Sertão Central, o Hotel Sesc 
apresentava crescimento de 
mais de 80% na ocupação. 
Mas, com o isolamento so-
cial, tudo foi interrompido. 
No pós- pandemia, espera-se 
que o setor do turismo regio-
nal, realizado no interior do 
estado, seja mais valorizado. 

O receio da contamina-
ção com o novo Coronaví-
rus, deve levar o turista a ter 
receio de viajar para longe, 
a buscar locais com menos 
concentração de gente e com 
custos menos elevados. Com 
o dólar na casa dos R$ 5,43, 
viajar fica um pouco mais 
salgado. Além disso, mesmo 
aquelas pessoas com poder 
de consumo para garantir 
uma viagem com este custo, 
esbarrariam nos bloqueios 
sanitários e restrições às via-
gens de longa distância. A li-
nha de crédito, se consolida-
da, deve ajudar os pequenos 
empresários em um momen-
to oportuno.

Teleférico, atração turística que permite vista aérea da cidade

Ascom Sesc Pernambuco

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Com moderna estrutura arquitetônica e capacidade para abrigar até 75 lojas e gerar mais de mil empregos diretos e indiretos

Medidas de Biossegurança são adotadas contra à Covid-19

ECONOMIA
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Programa já está em operação na região do Vale do São Francisco pelo Sicredi e pode auxiliar o 
pequeno empresário sertanejo neste momento de retomada econômica das atividades

Criado pela Lei nº 
13.999, de 18 de maio de 
2020, o Programa Nacio-
nal de Apoio às Microem-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe), é um progra-
ma destinado ao desenvol-
vimento e ao fortalecimento 
dos pequenos negócios e foi 
desenvolvido com base nas 
necessidades de pequenos 
comerciantes e pequenos 
empresários afetados pela 
pandemia do Novo Corona-

vírus. Para saber a melhor 
forma de acessá-lo, conheça 
o passo a passo do Progra-
ma. 

Podem ser beneficiadas 
micro empresas e empresas 
de pequeno porte com rendi-
mentos iguais ou superiores 
à R$ 360 mil reais, segundo 
determina o artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
Os recursos destinados às 
pessoas que aderirem ao 
Pronampe são oriundos das 
próprias operadoras finan-

ceiras. O superintendente 
do Sicredi, instituição que 
opera o Programa, no Vale 
do São Francisco, Albérico 
Pena, aponta as vantagens 
do Programa. “É um Pro-
grama atrativo, possui van-
tagens para o pequeno em-
preendedor neste momento 
de retomada das atividades 
econômicas, ” pontua.

Pelas regras do Pro-
grama, a empresa poderá 
tomar empréstimo de até 
30% da receita bruta anual 
registrada em 2019. Dentre 
as instituições que podem 
operar o Programa estão 
bancos como a Caixa Eco-
nômica, Banco do Brasil e 
Itaú, Cooperativas de Cré-
dito, a exemplo da Sicredi, 
Instituições integrantes do 
sistema de pagamento bra-
sileiro, organizações da so-
ciedade civil de interesse 
público de crédito e demais 
organizações financeiras 
autorizadas à funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. As 
taxas de juros correspon-
dem à soma da taxa Selic 
mais a 1,25% ao ano. O cré-
dito deve ser quitado em no 
máximo 36 parcelas. 

Recursos do Pronampe são oferecidos pelas próprias operadoras financeiras

Empresários do Vale do São Francisco já 
podem contar com recursos do Pronampe
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Mercado Imobiliário

Com o cenário pós-pande-
mia ainda incerto, o mercado 
imobiliário da Capital Pernam-
bucana demonstra força com 
lançamentos em junho e julho. 
Em conversa com construtoras 
de expressão, no Recife,    no-
vos produtos  serão ofertados 
ainda esse ano. Nos últimos 
60 dias, Recife presenciou 
lançamentos imobiliários ex-
pressivos, como as duas torres 
de 04 quartos, na Rua Nave-
gantes, Flats no Derby e um 
produto da Moura Dubeux, 
em Boa Viagem,  frente ao Co-
légio Santa Maria. Todos com   
sucesso de vendas. Na  nossa 
imobiliária tivemos procura 
por produtos de praia, cam-
po, imóveis usados, aluguel 
e em especial por lançamen-
tos. Todos os segmentos estão 
aquecidos, demonstrando, que  
investir em imóveis é sempre 
uma excelente opção,  você  ga-
nha na valorização do imóvel, 
ou opta,  por revender  depois 
de pronto, caso compre em 
construção, também   alugar e 
ficar recebendo renda. O Reci-
fe e região Metropolitana, tem 
oferta de imóveis desde R$120 
mil,    que fazem parte do pro-
grama Minha Casa Minha Vida, 
contando  com subsídios que 
facilita sua aquisição. Segundo 
corretores que trabalham nesse 
segmento, todo esse ano o mer-
cado não deixou de vender e, 
cresce a cada dia. Os Loteamen-
tos, vem surfando uma onda de 
vendas crescente. É importante 
frisar,  que durante a pandemia,  
houve  distrato e inadimplência, 
mas hoje,  os incorporadores si-
nalizam um ciclo  positivo para 
o setor. Para terminar,  chamo 
atenção pelo Sucesso de ven-
das no Sertão de Pernambuco: 
Shopping Arcoverde, uma ex-
celente opção de investimento 
em  lojas e consultórios,  num 
complexo empresarial com  sua 
primeira fase inaugurada agora 
em Julho, com o Atacarejo.  E   
segunda fase com o Shopping 
em 2021. Lojas e consultórios 
vendidos com 100 meses para 
pagar, se comprar para investir 
e,  alugar a loja, o aluguel paga 
boa parte do investimento.

Por Jairo Rocha

 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL 
Maria Pia Barros da Costa 

Tabeliã, Oficial do Registro de Imóveis e demais anexos. 
Bel. Robson Barros da Costa 

Substituto 
Praça José Caldas Cavalcanti, n.º 553 – Centro, Cabrobó/PE 

Fone/Fax: 0xx87 – 3875 – 1134 
E-mail: cartoriocabrobo@hotmail.com 

CNPJ/MF: n.º 11.411.642/0001-08 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
MARIA PIA BARROS DA COSTA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Cabro-

bó/PE., nos termos do art. 216-A, da Lei n.º 6.015/1973, e Provimento n.ºs 14/2016 da CGJ/
PE e 65/2017 do CNJ., foi protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de Cabrobó/
PE, sob o n.º 15.788, em 29/07/2020, o requerimento de Ata Notarial, no qual INOCÊNCIO 
GOMES DOS SANTOS, portador do Registro Geral (RG) n.º 5.487.662/SSP/PE e CPF/MF n.º 
037.713.734-09, nascido aos 29/12/1973 em Cabrobó/PE, filho de Pedro Gomes dos Santos 
e Cacilda Gomes dos Santos, solteiro, agricultor, residente e domiciliado na Fazenda Al-
godões, n.º 2016 – São Miguel, neste município de Cabrobó/PE, CEP: 56.180-000; Solicitou 
o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos 
termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, do Imóvel urbano constante de Uma área de 
27,4240ha (vinte e sete hectares, quarenta e dois ares e quarenta centiares), situada na Fa-
zenda Algodões, no lugar denominado “Sítio Pedro Gomes”, na zona rural desta cidade de 
Cabrobó/PE, confrontando-se: ao Norte:  com o ASSENTAMENTO MANOEL RODRIGUES; 
ao Sul: com o Sr. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES; ao Leste: com o Sr. ANTONIO WIL-
SON SOARES e ao Oeste: com o Sr. JOÃO ANTONIO GOMES. Cadastrada no INCRA sob o 
n.º 950.106.990.892-8. Tudo conforme Memorial Descritivo e Planta Planimétrica, datada 
de 12/12/2019, devidamente assinada pelo Sr. Cleomar Geovane de O. e Silva – Técnico em 
Agrimensura – CREA – PE 058959. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmen-
te interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões 
de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de 
que caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 
requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro de-
termina a Lei. Cabrobó/PE, 29 de Julho de 2020. Eu, Maria Pia Barros da Costa, Oficial do 
Registro de Imóveis desta Comarca, mandei digitar e subscrevi.

MARIA PIA BARROS DA COSTA
Tabeliã Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação faço saber que no dia 26 de agosto de 2020, no 

horário das 09:00 às 17:00 horas, na sede deste Sindicato, localizado na Rua Manoel Borba, 
n º 1804 Centro, nesta cidade de Petrolina/PE, será realizada Eleição para composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a Federação da Agricultura do 
Estado de Pernambuco – FAEPE, a qual está filiado este Sindicato, bem como os respecti-
vos suplentes, para o quadriênio 2020/2024, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias cor-
ridos para registro de chapas, a contar do 1º (primeiro) dia após a publicação do   Edital. O 
requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, deverá ser 
dirigido ao Presidente desta entidade, podendo ser assinado por qualquer dos componen-
tes da chapa. A Secretaria deste Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina funcionará 
no período destinado ao registro de chapas, no horário das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 
18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde se encontrará à disposição dos interessados, 
pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informações concernentes ao proces-
so eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do recibo correspondente. 
Caso não seja obtido o quorum legal em Primeira Convocação, a eleição obedecerá ao que 

determina o inciso XIII do Art.17 do Estatuto Social.
    Petrolina, 27 de junho de 2020.

Jailson Lira de Paiva
Presidente

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PETROLINA
Rua Manoel Borba, 1804 – Centro – Fone/Fax (087) 3861 3510

CEP: 56302-070 – Petrolina – Pernambuco
CNPJ - 10.734.341/0001-44 – Registro MTPS 111673/68

Email – sindrpetr@sprpetrolina.com.br

Estado de Pernambuco
Município de Cabrobó 

Comarca de Cabrobó
Distrito de Cabrobó

Outras regras:
• Poderá ser exigida ga-

rantia pessoal referente ao 
valor a ser adquirido com 
os acréscimos dos encargos. 
Fogem à regra, empresas em 
funcionamento há menos de 
um ano, que possuam ga-
rantia pessoal e que podem 
alcançar até 150% do valor 
contratado, além dos acrés-
cimos;

• Instituições financeiras 
que acessarem o Pronampe 
poderão solicitar a garan-
tia do Fundo Garantidor 
de Operação (FGO), em até 
100% do valor da operação. 
O Fundo é regido pela Lei nº 
12.087 de 2009 e é adminis-
trado pelo Banco do Brasil;

• A definição do limite 
de operação será informada, 
por meio de comunicados 
enviados às microempresas 
e às empresas de pequeno 
porte nascidas até 31 de de-
zembro de 2019, desde que 
tenham declarado a opção 
pelo Simples Nacional, em 
2019, ou com receitas bru-
tas estabelecidas dentro dos 
limites fixados no bojo do 
Programa de acordo com o 
porte da empresa. 

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Arcoverde ganha Novo Atacarejo, 
primeira etapa de Shopping
Empreendimento instala o Complexo Industrial do Sertão, que terá 
como segunda etapa o Shopping Arcoverde, já em construção

A cidade de Arcoverde, 
no Sertão do Moxotó, inau-
gurou na manhã da última 
quinta-feira, 23 de julho, a 
unidade do Novo Atacarejo, 
que consiste na primeira eta-
pa do Shopping Arcoverde, o 
qual já se encontra em fase 
de construção no Km 265, 
da BR-232. Com a presença 
do público, a inauguração 

contou com participações da 
prefeita de Arcoverde, Ma-
dalena Britto; dos empreen-
dedores Jayme Friedman e 
Jairo Rocha Filho, represen-
tantes da GR Shopping/Ges-
tão de Centros Comerciais; 
do presidente da Rede Novo, 
Daniel Costa, e do diretor 
Comercial, Victor Bretas; de 
Gilberto Gomes, represen-
tante da associação religiosa 
Obra de Maria, e com uma 
missa celebrada pelo Padre 

Edson Rodrigues, da Comu-
nidade de São Miguel Arcan-
jo, de Arcoverde.

Abrindo a solenidade, 
a prefeita Madalena Brit-
to frisou em seu discurso a 
importân-
cia de mais 
uma con-
quista de 
fundamen-
tal investi-
mento para 
o municí-
pio. “Sabe-
mos da luta 
que trava-
mos para 
c o n c l u i r 
todo este 
processo, mas Arcoverde 
recebe um grande presente, 
que vem beneficiar princi-
palmente às pessoas mais 
carentes da cidade, porque 
nós vemos aqui as diferen-
ças dos preços e produtos 
oferecidos”, afirmou. Em 
seguida, a gestora comple-
tou: “Fico muito feliz de es-
tar aqui, inaugurando este 
sonho. Foi um sonho que 
sonhamos juntos e hoje é 
realidade. Esperamos em 

breve também entregarmos 
o Shopping. Fico feliz que 
este Atacarejo tenha chega-
do ainda no final da nossa 
gestão, porque nós lutamos 
para oferecer a questão de 
emprego e renda, e 90% dos 
funcionários deste empreen-
dimento são de Arcoverde”, 
concluiu.

O sócio investidor da GR 
Shopping, Jayme Friedman, 
destacou na ocasião, os pri-
meiros passos dados pelo 
município para a efetivação 
do novo complexo comer-

cial na região. 
“Quero deixar 
aqui uma pa-
lavra de agra-
decimento, a 
todo mundo 
que ajudou 
este empreen-
dimento, em 
especial à pre-
feita Madalena 
Britto. Para-
benizo Daniel 
Costa. A loja 

está linda e como sempre vo-
cês estão fazendo muito bem 
as unidades aqui em Pernam-
buco, estado que agradece 
todo esse investimento. As 
obras continuam e o Shopping 
Arcoverde também deverá ser 
entregue brevemente, refletiu 
Friedman.

O presidente da Rede Novo 
– Atacado e Varejo, Daniel 
Costa, aproveitou para fazer 
agradecimentos e reafirmar o 
compromisso da unidade com 

o fortalecimento da economia 
no município. “Agradeço a 
todos os nossos funcionários 
e colaboradores, que deram 
a sorte de entregarmos a loja 
hoje, sabendo de todas as difi-
culdades. Agradeço a todos os 
fornecedores aqui presentes, 
concluiu Costa.

Já o presidente da Agência 
de Desenvolvimento do Esta-
do de Pernambuco (Ad Diper), 
Roberto Abreu e Lima, en-
fatizou a prática empreen-
dedora da Rede Novo como 
fator de avanço na geração 
de emprego e renda local. 
“Esse empreendimento não 
é uma simples loja de super-
mercado, é a chegada de um 
grupo ousado, profissional e 
moderno. A loja super bem 
cuidada, com preços super 
competitivos. É o grupo mi-
neiro que adotou Pernam-
buco como sua nova casa, 
investindo fortemente nesta 
terceira loja, gerando mais 
de 250 empregos e R$ 30 
milhões só aqui. É um gru-
po que tem acreditado em 
Pernambuco neste momen-
to de dificuldade com a pan-
demia. Isso é muito impor-
tante, porque o Governo de 
Pernambuco tem feito um 
trabalho árduo e sério de 
combater não só os efeitos 
sedentários da pandemia, 
mas também os efeitos eco-
nômicos de uma crise como 
esta, gerando emprego e 
renda”, ressaltou Abreu e 
Lima.

Por Roberto Moraes Filho
Fotos: Israel Leão e David Mayer

"Parabenizo Daniel Costa. 
A loja está linda e como 
sempre vocês estão 
fazendo muito bem 
as unidades aqui em 
Pernambuco
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Empresários e autoridades participam da bênção de inauguração do Novo Atacarejo

Fachada do Novo Atacarejo Arcoverde

Prefeita de Arcoverde Madalena Britto ladeada com  Victor Bretas (diretor comercial 
da Rede Novo Atacarejo) e o mestre de cerimônia do evento

https://www.instagram.com/costanovaalimentos/?igshid=447dcehcngu5
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Facape realiza vestibular 
com notas curriculares

Governo divulga protocolo 
para retomada das aulas
Medidas deverão ser seguidas por escolas, universidades, faculda-
des e cursos livres

As aulas, suspensas des-
de o último mês de março, 
deverão ser retomadas em 
Pernambuco. A data para a 
retomada das aulas ainda não 
foi divulgada. Para garantir a 
proteção de alunos e profis-
sionais das escolas, o Governo 
do Estado divulgou um pro-
tocolo com uma série de me-
didas contra à Covid-19, que 
ainda segue fazendo vítimas 
pelo estado de Pernambuco. 
Segundo o documento, é ne-
cessário que alunos, profis-
sionais e colaboradores man-
tenham distância de 1,5m em 
todos os ambientes da escola. 
Para tanto, as salas de aula 
devem funcionar com uma 
quantidade reduzida de 
alunos. 

Os eventos comemora-
tivos presenciais não serão 
realizados neste primeiro 
momento. Nas filas e nos 

refeitórios, o espaço de es-
pera deve ser demarcado 
para garantir o distancia-
mento social.  Dentro da 
escola, o acesso e a circu-
lação só serão permitidos 
com o uso de máscaras. Se-
rão disponibilizados álcool 
70% para a higienização de 
todos. Grandes superfícies 
nas escolas devem ser hi-
gienizadas, utilizando al-
vejantes e hipoclorito de 
sódio. Também serão ado-
tadas medidas de monitora-
mento e comunicação. De-
verão ser afixados cartazes 
com as regras de segurança 
nas paredes e quadros da 
escola. Profissionais de-
verão orientar estudantes, 
professores e colaborado-
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res com informações sobre 
o tempo útil de proteção e 
o descarte correto da más-
cara, higienização correta 
das mãos, uso de etiqueta 
respiratória e como garan-
tir uma boa alimentação. 
Deverão ainda orientar a 
população sobre como pro-
ceder em casos de suspei-
ta de Covid-19. O Secretá-
rio Estadual de Educação, 
Fred Amâncio, comentou 
durante assembleia vir-
tual, realizada no último 
dia 7 de julho, como este 
plano foi elaborado. “Nós 
consultamos outros planos 
de outros países e todo o 
protocolo foi aprovado por 
nossa área da saúde”, es-
clarece.

A Facape está inovando em 
seu último processo seletivo. O 
vestibular, que segue com ins-
crições abertas até o dia 7 de 
agosto, está selecionando os 
candidatos com base no históri-
co escolar. A análise envolve as 
notas informadas no currículo 
escolar do Ensino Médio. Na 
prática, a habilitação do candi-
dato ao curso escolhido ocorre 
com base em uma média, al-
cançada a partir da análise, por 
ordem decrescente, das notas 
das matérias de História, Ma-
temática, Português e Geo-
grafia. Nos casos em que há 
empate entre os candidatos, 
são utilizados os critérios de 
desempate com base na idade 
e, em último caso, sorteio. Fo-

ram disponibilizadas 802 va-
gas para esse processo seletivo 
“Pensamos nesta modalidade 
como forma de superar os obs-
táculos impostos pela pande-
mia da Covid-19. No que se re-
fere à adesão dos candidatos, 
temos resultados positivos até 
o momento. Entretanto, iden-
tificamos alguns entraves na 
efetivação da matrícula. Nes-
sa direção, oferecemos algu-
mas facilidades, a exemplo de 
isenção da taxa de matrícula 
e descontos de quase 20% nas 
mensalidades. A ideia é desbu-
rocratizar o acesso dos alunos 
do ensino público à gradua-
ção, ” explica o coordenador 
de Concursos e Vestibulares 
da Facape, Moacyr Moraes.

Salas preparadas para aulas com distanciamento social entre alunos

Alunos veteranos do curso de Direito da Facape em dia de acolhida de calouros

Ascom Facape
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"Segundo o documento, 
é necessário que 
alunos, profissionais 
e colaboradores 
mantenham distância 
de 1,5m em todos 
os ambientes da 
escola. Salas de aula 
devem funcionar com 
quantidade reduzida de 
alunos

EDUCAÇÃO

Clique no anúncio e interaja            

https://www.instagram.com/jairorochaimoveis/?igshid=1i91om6hpbb0f
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11 de Agosto, Dia do Estudante, 
é comemorado com desafios
Com o isolamento social, aulas passaram a ser online, exigindo aces-
so à internet e à equipamentos como computador ou smartphone

A história do Dia do Es-
tudante começou aqui em 
Pernambuco, mais precisa-
mente na cidade de Olinda, 
Região Metropolitana de 
Recife. Foi lá que teve iní-
cio no dia 11 de agosto de 
1827, o primeiro Curso de 
Direito autorizado por Dom 
Pedro I, inaugurando os 
trabalhos da Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Pernambuco (UFPE). Cem 
anos mais tarde, no dia 11 
de agosto de 1927, foi cele-
brado no Brasil o primeiro 
Dia do Estudante.  

Este ano, os estudantes 
vivenciam a data, em meio 
a uma experiência diferente 
por causa da pandemia de 
Covid-19. Desde o mês de 
março, as aulas estão sen-

do realizadas de forma pre-
sencial, porém online, por 
causa do isolamento social. 
Os desafios foram imensos, 
especialmente para aqueles 
que não possuem acesso à 
internet e computador ou 
que convivem com neces-
sidades especiais.  Mas há 
quem ande na contramão 
da história e dê uma lição 
de determinação e esforço. 
É o caso de Pedro Victor, 
de 18 anos, aluno especial, 
que vive em Home care e 
é matriculado no 2º A, da 
Escola Municipal Leonardo 
Pacheco. “Pedro Victor rea-
liza atividades e monitora-
mento online, por meio de 
videochamadas e conversas 
de whattsapp. Uma vez por 
semana, eu levo as ativida-

des dele para casa e, ao lon-
go da semana, ele as desen-
volve. Sempre com muita 
atenção, dedicação e uma 
motivação impressionante. 
É uma lição de superação e 
empenho, afirma a profes-
sora da Educação Especial, 
Cícera Barbosa.

Segundo Cícera, a par-
ticipação da família e dos 
profissionais de saúde que 
acompanham o aluno fazem 
toda diferença na sua for-
mação, que sempre apre-
senta resultados positivos. 
A mãe Dayane Brito, 35 
anos, participa ativamente 
da educação do filho por-
que “acredita na sua capa-
cidade de aprendizado e 
defende que nenhuma mãe 
deve desistir do seu filho”. 

Ascom Secretaria de Educação de Arcoverde

Até o ano de 2013, Pedro 
Victor cursava as aulas de 
modo presencial. Naquele 
ano, ele teve uma Ataxia, 
seguida de quatro paradas 
cardiorrespiratórias, que o 
levaram ao Home care. A 

nova condição não o impe-
diu de estudar. “Pedro tem 
muita força de vontade! 
Adora fazer as atividades, 
é disciplinado e se sente 
muito feliz com cada aula 
realizada”, avalia Dayane.

Pedro Victor, 18 anos, aluno especial, realiza atividades escolares em casa

EDUCAÇÃO
De 01 a 31 de Agosto de 2020    Edição 209     Desde 2006 Integrando a Região    www.jornaldosertaope.com.br 

Este ano  nos deparamos 
com o fator da imprevisibi-
lidade, tudo ficou imprevi-
sível, como o próprio termo  
cita,  mesmo que momen-
taneamente.   De  início  fi-
camos perplexos diante de 
uma onda de incertezas, 
tudo isso devido  à falta de 
conhecimento mais detalha-
do do que estava ocorrendo 
naquele momento.  Logo em 
seguida tivemos  informa-
ções mais precisas do que 
realmente estava aconte-
cendo e do  que se tratava, 
era um surto pandêmico, 
antes nunca visto,  de gran-
des dimensões e poder de-
vastador, o covid-19,  daí 
as coisas começaram a se 

AESA I n f o r m a
            AESA - Autarquia Educacional de Arcoverde com atividades remotas

posicionar de uma nova for-
ma, respeitando as exigências 
que o momento pedia.  Tudo 
aconteceu muito rápido   além 
da nossa capacidade de assi-
milação do que estava aconte-
cendo naquele exato momen-
to. Estávamos diante de uma  
situação  incomum,    sem 
nenhum referencial,    como 
não poderia deixar de ser, al-
gumas atitudes teriam que ser 
tomadas. Em pleno início do 
primeiro semestre, precisáva-
mos fazer alguma coisa para 
proteger todos os nossos alu-
nos, professores, servidores e 
colaboradores. Assim desen-
volvemos algumas     normas   
que foram postas em práti-
ca orientando   às atitudes a 

serem tomadas,  visando  o 
bem estar de todos os nossos 
alunos, professores  e cola-
boradores. Fomos em busca   
de caminhar por caminhos 
diferentes  que nos levassem, 
mais facilmente,   ao mesmo 
destino,  ou seja,   uma forma 
de  dar continuidade ao aten-
dimento das nossas deman-
das, e assim, evitar  respingos 
desnecessários em  nossos 
alunos. Fizemos tudo que foi 
possível e necessário para po-
dermos dar continuidade às 
nossas atividades. Uma nova 
forma de continuar atenden-
do as demandas e continuar 
desenvolvendo nossas ativi-
dades, de uma forma dife-
rente, mais possível    como 

uma   alternativa para superar 
as adversidades do momen-
to.   Procedemos as mudanças   
necessárias  assim  também,  
as readequações   em  todas 
as nossas atividades.  Nós que 
fazemos a Autarquia Educa-
cional de Arcoverde (AESA),   
nos unimos nesse momento 
caótico e,  unidos, procede-
mos as  mudanças e nos rea-
dequamos. Hoje vivenciamos 
os benefícios das mudanças, 
fizemos tudo que era possí-
vel fazer, visando   não deixar 
que os nossos alunos ficassem 
desamparados   tomamos to-
das as medidas cabíveis no 
momento.  Os professores da 
AESA, deram continuidade 
às aulas como sempre, a úni-

ca mudança é que desta vez, 
as aulas foram dadas   por 
meio remoto   normalmente 
e com a mesma    tranquili-
dade usual   usando o que de 
melhor a tecnologia nos ofe-
rece. O primeiro semestre 
transcorreu remotamente e 
transmitindo   conhecimento  
para os  estudantes. Através 
das diversas plataformas di-
gitais e redes socias as aulas 
aconteceram, as semanas 
pedagógicas estiveram pre-
sentes como todo semestre, 
grupos de estudo e palestras 
para estudantes e funcioná-
rios, apoio para passar por 
esse momento de medo e 
incerteza. Tudo aconteceu, 
tudo on line.

Clique no anúncio e interaja            

https://www.instagram.com/aesaoficial/?igshid=1m7xa83xhd9wa
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Vacina contra à Covid-19 produzida pelo Sinopharm

Segunda fórmula chinesa 
também anima cientistas

Vacina contra à Covid-19 é a 
grande esperança do sertanejo
Imunizante Sinopharm pode ser distribuído ainda este ano; Sinovac 
realiza terceira fase de testes com 9 mil voluntários aqui no Brasil

De acordo com boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
Pernambuco registrava, até o 
último dia 22, 
83.240 casos 
de Covid-19 e 
6.211 mortes. 
Esses números 
seguem, mes-
mo com ritmo 
mais lento, 
uma escalada 
crescente em 
meio à retoma-
da gradual das 
atividades eco-
nômicas no estado. Diante do 
conflito entre a necessidade 
de gerar renda para garantir 

a sustentabilidade e o medo 
de uma segunda onda da pan-
demia, a população sertaneja 

deposita na 
descoberta 
de uma va-
cina, a espe-
rança para 
afastar de 
vez o fantas-
ma da Co-
vid-19. 

N e s s a 
direção, as 
notícias ani-
mam o pú-

blico. O imunizante produzido 
pelo Grupo Nacional Farma-
cêutico da China, Sinopharm, 

Voluntário recebe vacina de Oxford contra à Covid-19 durante teste
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passa por testes em Abu Dha-
bi, capital dos Emirados Ára-
bes, e segundo o presidente do 
órgão, Liu Jingzhen, após três 
meses, tempo de duração dos 
testes, poderá ser produzido 
para distribuição. A declara-
ção, que acendeu a esperança 
na população mundial, foi re-
batida pelo diretor – Executi-
vo da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Michael Ryan. 
“A ideia de que teremos uma 
vacina em dois ou três meses 
e, de repente, esse vírus terá 
passado... Adoraria dizer isso 
a vocês, mas não é realista", 
ressaltou, durante coletiva de 
imprensa. 

A Coronavac, produzida 
pelo laboratório chinês Sinovac 
iniciou a sua terceira e última 
fase de testes com 9 mil volun-
tários brasileiros que recebe-
ram duas doses da vacina com 
um intervalo de 14 dias, por 
meio de uma parceria com o 
Instituto Butantan em São Pau-
lo. Após uma possível aprova-
ção, que depende das respostas 
dos voluntários acompanhados 
ao longo de meses, a vacina es-
tará aprovada para reprodução 
e distribuição. Essa resposta 
consiste em avaliar a produção 
de anticorpos e a duração des-
ses anticorpos nos voluntários. 

A vacina de Oxford provou 
capacidade de produção de an-
ticorpos e de células T, capazes 
de identificar e destruir células 
infectadas, após testes realiza-
dos com cerca de 1.000 volun-
tários no Reino Unido. “Não 

temos dados ainda para dizer 
que teremos a vacina licenciada 
neste ano. O desafio, agora, no 
seu trabalho é observar se a va-
cina realmente é capaz de pro-
teger a população e por quanto 
tempo”, pondera a epidemiolo-
gista Lily Yin Weck, convidada 
para coordenar uma fase de 
estudos da vacina em Oxford. 
Pelo andar da carruagem, ao 
menos até o início de 2021, será 
necessário adotar medidas pre-
ventivas contra à Covid-19. A 
grande expectativa é para que 
a ciência surpreenda e antecipe 
este prazo. “A esperança do ser-
tanejo está na descoberta dessa 
vacina. Eu iria respirar aliviada, 
pois tenho que trabalhar com 
medo, sem saber se vou con-
trair e se isso acontecer, não sei 
se vou sobreviver”, desabafa a 
atendente de lojas em São José 
do Egito, Juliana Barbosa. 

SAÚDE

"Em meio ao conflito 
entre realizar atividades 
de geração de renda e o 
medo de uma segunda 
onda da Covid-19, 
sertanejos sonham com 
a vacina
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Hospital Geral do Sertão e de 
Campanha estão funcionando
Primeiras etapas de ambos os hospitais oferecem ao público 30 leitos de 
UTI; as próximas etapas as serem entregues devem garantir mais 30 vagas

O Hospital Geral do Sertão 
Eduardo Campos e o Hospital de 
Campanha, ambos localizados 
no município de Serra Talhada, 
no Sertão do Pajeú, tiveram as 
suas primeiras etapas inaugura-
das. Com isso, o combate à Co-
vid-19 ganhou um reforço de 30 
leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), sendo 10 do Hos-
pital Geral, e 20, do Hospital de 
Campanha. A programação de 
abertura será gradual e deverá, 
até o final das etapas, disponi-
bilizar ao público 58 vagas, sen-
do 30 de UTI. Ambos hospitais 
funcionarão de forma integra-
da. Na etapa final de abertura, 
serão oferecidos 100 leitos. A 
estrutura contou com um inves-
timento de R$ 
1,3 milhão. Já o 
Hospital Geral 
Eduardo Cam-
pos, reuniu um 
investimento 
inicial de R$ 32 
milhões e deve 
chegar à R$ 47 
milhões até à 
conclusão das 
etapas de inau-
guração. Serão 
atendidos pelas 
unidades 35 municípios, ligados 
às VI Geres, que engloba 13 mu-

nicípios do Sertão do Moxotó; X 
Geres, que envolve dez municí-
pios do Sertão do Pajeú; e, por 

fim, à XI Ge-
res, composta 
por dez muni-
cípios do Ser-
tão do Pajeú.  
As estruturas 
foram equipa-
das com um 
comboio de 
12 caminhões 
carregados de 
equipamen-
tos como res-

piradores, eletrocardiógrafos, 
equipamentos de raio-x, além 
de outros insumos e equipamen-

tos para assistência. Espera-se 
que com o funcionamento des-
tas unidades o enfrentamento à 
Covid-19 no município e região 
ganhem reforço. Serão disponi-
bilizados, ao final das etapas,  30 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), 28 leitos clíni-
cos e mais 100 leitos de clínica 
médica instalados no Hospital 
de Campanha. "A abertura das 
duas unidades será essencial 
para garantir à assistência à Co-
vid-19 na III macrorregião de 
Saúde, que tem sede em Serra 
Talhada, possibilitando que o 
Governo possa acompanhar e 
combater a movimentação da 
doença no interior do Estado", 
explicou o secretário Estadual de 
Saúde, André Longo. A estrutu-
ra de recursos humanos também 
já foi reforçada. No último dia 6 
de julho, teve início um processo 
seletivo, de caráter emergencial, 
nas áreas técnica e profissional, 
para preencher especialidades 
como médico evolucionista, mé-
dico plantonista/clínico, entre 
outras.  A gestão dos dois hos-
pitais ficará a cargo do Hospital 
do Tricentenário, localizado no 
bairro Novo em Olinda, região 
Metropolitana do Recife, que 
tem oficialmente assinado o con-
trato da gestão da Organização 
Social (OS).

Vista aérea do Hospital Geral do Sertão e do Hospital de Campanha na área externa

ColunaJurídica

Com a Bola Toda

Está mais do que na hora!

Nunca um time do Sertão conquistou o Campeonato Pernam-
bucano de Futebol. E o que é pior, a última vez que uma equipe, 
fora Sport, Náutico e Santa Cruz, levantou a taça foi o América 
em 1944. Ou seja, há 76 anos. Quem sabe o Salgueiro não apronta 
pra cima do Santa Cruz na decisão, hein?! Time pra isso o Carca-
rá tem de sobra.

JJ do Sertão – O técnico português Daniel Neri, contra-
tado em abril do ano passado, recolocou o Salgueiro no posto 
de principal clube do interior de Pernambuco. Seria ele a ver-
são Jorge Jesus do Sertão pernambucano?

Outro gringo – O técnico catalão Domènec Torrent, 58 
anos, é o novo comandante do Flamengo/RJ, substituindo o 
português Jorge Jesus. Ninguém sabe ainda se vai dar certo, 
mas pelo menos o cara veio com o aval do espetacular Pepe 
Guardiola. É esperar pra ver...

Estreias – Sport, Náutico e Santa Cruz estreiam no Bra-
sileirão das séries A, B e C, respectivamente, no segundo fi-
nal de semana de agosto. Já Salgueiro, Afogados e Central só 
devem entrar em campo, pela Série D, no final de setembro. 
Coisas do futebol brasileiro.  

Copa no Natal – Pela primeira vez, uma Copa do Mun-
do será realizada perto do Natal. Em 2022, por conta do verão 
rigoroso no Catar, a competição teve que ser adiada de julho 
para o final do ano.  Será de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Com Flávio Adriano 
fladriano74@gmail.com

SAÚDE

"A abertura das duas 
unidades será essencial 
para garantir à 
assistência à Covid-19 
na III macrorregião de 
Saúde, que tem sede 
em Serra Talhada
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Reprodução Globo Espostes

Inauguração da placa da primeira etapa do Hospital Geral do Sertão
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Passando por PedraPedra
Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

Pedra, uma cidade forjada nas 
belezas naturais, na fé e na cultura

No mês de julho de 1875, o 
capuchinho húngaro frei Este-
vão da Hungria reedificou a ca-
pela. O Frei faleceu na colônia 
Jiquiçara, no estado da Bahia, 
no dia 19 de maio de 1878. Pe-
dra é elevada à categoria de 

província, por meio da Lei nú-
mero 561, implementada em 
6 de maio de 1863. A provisão 
desta emancipação foi assegu-
rada por um ato diocesano rea-
lizado pelo primeiro vigário pa-
dre Nuno Teodoro da Costa, no 

dia 14 de julho daquele mesmo 
ano. No dia 13 maio de 1881, o 
município ascende à categoria 
de Vila e logo após a instalação 
da Câmara Municipal em 17 de 
agosto de 1885, torna-se pro-
víncia autônoma, precisamente 
no dia 19 de maio de 1893. 

A pedra, que dá origem à 
cidade é um local ideal que 
proporciona uma apreciação 
privilegiada do pôr-do-sol. 
Uma tradição que remonta à 
história rural, a Cavalhada, faz 
parte da cultura local e é uma 
parada obrigatória para quem 
deseja sentir o espírito da cida-
de.  O folguedo, um dos feste-
jos oficiais da côrte dos tempos 
de D João IV, considerado um 
torneio medieval, que também 
é tradição em estados como 
Alagoas, Minas Gerais e Goi-
ás, consiste na oferta de uma 
fita como forma de premiação, 
que no caso, é oferecida a uma 
mulher ou outra pessoa que 
deseje homenagear. A celebra-

Foi a força e a soberania da natureza que deram origem ao município de Pedra, localizada na região 
Agreste de Pernambuco. A cidade foi erguida ao lado de uma rocha, uma grande rocha granítica de formato 
icônico de 3,822 metros de circunferência e 615 metros de altura. A grandeza e formação diferenciadas 
são tão imponentes que esta formação rochosa é considerada uma beleza natural. Deste marco, surgiu, 
incialmente a fazenda de gado do capitão – mor Manuel Leite da Silva, que logo mandou erguer em uma 
légua de terra doada, uma capelinha de taipa para adorar a Virgem da Conceição. A partir de então, surgiu 
o povoado de Conceição da Pedra. A história da cidade continua sendo guiada pelas mãos de autoridades e 
fiéis católicos. Embarque nesta viagem e descubra mais um cantinho especial de Pernambuco.

12

ção portuguesa tradicional teve 
origem nos torneios medievais, 
onde os aristocratas apresen-
tavam espetáculos públicos 
cheios de destreza e valentia. 
Normalmente os temas abor-
dados eram ligados ao período 
da Reconquista. O que muitos 
não sabem é que a Cavalhada 
também era considerada um 
torneio que servia como exer-
cício militar, realizado nos 
intervalos das guerras, permi-
tindo que os guerreiros exer-
cessem o hábito da galantaria. 

A cidade é pequena e 
aconchegante, possui 22 mil 
habitantes. Para quem deseja 
ter contato com a natureza, o 
local convida para trilhas, que 

permitem apreciar a paisa-
gem e a diversidade da fauna 
e da flora local. As condições 
climáticas são favoráveis à 
prática do Ecoturismo, ativi-
dade crescente no município. 
A Bacia Hidrográfica do Rio 
Ipanema banha o município, 
cortado pelos rios Ipanema e 
Cordeiro e pelos riachos Mo-
roró, Lagoa, Periperi, Mel, 
Salgado, Riachão, Veneza, 
Luiza, Seco, do Saco, Volta 
Grande, Ipueiras, São José, 
Angico, Tamanduá e do De-
funto. Ao visitar à cidade, 
você poderá passar por Arco-
verde, Venturosa, Pesqueira 
ou Buíque, municípios locali-
zados nos arredores.

Igreja da Imaculada Conceição localizada no Centro de Pedra

Imagem da entrada do município de Pedra
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Egberto Araújo
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"A pedra, que dá origem à cidade é um local 
ideal que proporciona uma apreciação 
privilegiada do pôr-do-sol
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Plano Safra 2020/2021 com 
mais recurso e juros mais baixos
Financiamento agropecuário receberá 236,3 bilhões; taxas de juros 
variam entre 2,75% e 7% de acordo com o tipo de financiamento

O Plano Safra 2020/21 já 
determinou o volume de re-
cursos para os setores agro-
pecuários e da agricultura 
familiar. O financiamento 
agropecuário receberá R$ 
236 bilhões. Neste universo, 
R$ 194 milhões serão repas-
sados com juros controla-
dos pela gestão Federal. As 
taxas variam de 2.75% para 
o financiamento de ativida-
des da agricultura familiar a 
7% para o financiamento de 
linhas de aquisição de má-
quinas e implementos. As 
alíquotas variam entre 3% e 
8%, e também são menores 
do que as praticadas na safra 
anterior.

Especificamente as ope-
rações gerenciadas pelo Ban-
co do Nordeste receberão, no 
campo do agronegócio, um 
valor de R$ 8,3 bilhões, volta-
dos para negócios de diversos 
portes. O presidente do Ban-

co do Nordeste, Romildo Ro-
lim, explica como os recursos 
vão fortalecer o setor. “Neste 
primeiro semestre, além de 
aplicarmos todo o orçamento 

previsto de R$ 18,4 bilhões, 
também ultrapassamos o 
montante de recursos do Pla-
no Safra 2019/2020, que era 
de R$ 7,8 bilhões”, afirmou.

SEMIÁRIDO

Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

Harmonia dos ciclos

O tempo não é mais 
o mesmo e a sensação 
de sua passagem tam-
bém. Hoje colhemos 
consequências graves 
advindas dos nossos 
hábitos e decisões do 
passado, e isso tem 
muito da nossa atual 
contagem temporal. 
Os babilônios come-
çaram a desarmonia 
com os ciclos naturais 
do planeta, depois com mudanças promovidas por Júlio 
César e o papa Gregório. Procure no google e você verá 
que a palavra 'calendário' significa 'livro de contas'. Ou 
seja nossa atual forma de seguir o tempo obedece uma 
lógica materialista e muito irregular, a fim de melhor 
recolher os impostos e cumprir agendas de interesses 
institucionais. A prova disso é que há meses com 28, 29, 
30 e 31 dias, o que não combinam com a precisão dos 
astros que compõem nossos ciclos. Esse é um assunto 
muito profundo e com certeza poucas linhas não irão 
elucidar todos os pontos relevantes. Os animais e seres 
vivos em geral seguem (sem contar) outra forma de tem-
po, em sincronia com a simbiose e energia telúrica que 
nos rodeia. O fato é que não podemos abolir esse calen-
dário, por conta dos compromissos e obrigações sociais, 
mas podemos nos conectar com uma antiga maneira de 
entrar em sincronia com a verdadeira essência tempo-
ral. Toda a vida na terra é alimentada pelo sol e regida 
pela lua, e no nosso satélite natural está a resposta. Ela 
influencia as águas do planeta, lembrando que somos 
compostos sobretudo por esse líquido. O ciclo de cada 
lua dura 28 dias, assim como o ciclo feminino menstru-
al, que está diretamente ligado a perpetuação humana. 
Temos de forma natural essa conexão, tanto que plan-
tio, colheita e marés são acompanhados para um melhor 
desempenho na agricultura e pesca. O desconhecido 
SINCRONÁRIO é a forma certa de se conectar. Um ano 
tem 13 luas (meses) de 28 dias, onde sempre começam 
na segunda feira.  Esses números estão em vários aspec-
tos da natureza. A exemplo da tartaruga que tem treze 
gomos nos seu casco com vinte oito divisões em cada 
um desses gomos. Somos regidos pela lua e nela está 
a chave para a harmonia, onde a matéria não é o mais 
importante. Recomendo que todos pesquisem o assunto 
e se preparem para um novo tempo. 

Portal-Máquinas-Agrícolas

Agricultores trabalhando em plantação de uvas no Vale do São Francisco

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br
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O grande registro deste encontro do gerente de pro-
gramação da TV Grande Rio Luciano Peixinho com 
o falecido  Mestre Aprígio de Ouricuri-PE. INOVAÇÃO: Este colunista/apresentador no nosso 

programa 'Bastidores no Rádio' entrevistando  essa fi-
gura ilustre o nosso Nordeste o poeta cantador Flávio 
Leandro da cidade de Bodocó-PE.

As jornalistas e apresentadoras Lara Caval-
canti e Jacira Félix celebrando 1º ano do 
programa 'Viva Bem' na Petrolina FM.

Os diretores Antônio José e Hélida Enes 
que comandam este periódico de forma 
aguerrida em meio a pandemia da covid-19 
trazendo novidades em breve. Palmas altas 
para esta equipe!

Uma live que agitou o Vale do São Francisco foi da 
banda Dubaia, que tem no seu repertório mistura 
música do rock ao baião. Parabéns meninos!

As jornalistas Leciane Lima e Karine Paixão, leia-
-se TV Grande Rio e Grande Rio FM, irão participar 
do desafio de emagrecimento 'Xô Quilinhos' envol-
vendo  multiprofissionais da saúde do Vale do São 
Francisco.

Pioneira no ramo de cerimonial, Nélia Lino é desta-
que na sociedade san franciscana e inova nos eventos 
em que atua.
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Saiba o que é um Meteoro 
Bólido, que parou o Sertão
Objeto cruzou os céus de algumas cidades sertanejas, provocando clarão, 
seguido de forte barulho, na noite da última quarta-feira, 15 de julho

Moradores das cidades 
sertanejas de Custódia, Ser-
ra Talhada e Petrolândia, 
ficaram em polvorosos, na 
noite da última quarta-
-feira, 15 de julho, com um 
grande clarão que se fez no 
céu, acompanhado de es-
trondo. Não era um pás-
saro, nem um avião, nem 
extraterrestres, invadindo 
a região. De acordo com 
astrônomos do Grupo de 
Astronomia Pernambucano 
(AstroPE), o fenômeno foi 
causado pela queda de um 
meteoro bólido.  

Incialmente imaginava-
-se que fosse um meteoro 
do tipo Fireball. No entan-
to, especialistas afirmaram 
ser um Bólido em virtude 

das características do ma-
terial: brilho intenso e com 
capacidade de provocar es-
trondo ao se chocar com 
a atmosfe-
ra terres-
tre. O tipo 
F i r e b a l l , 
c o n s i s -
te em um 
m e t e o r o 
muito bri-
lhante, que 
não possui 
tanta mag-
nitude. Já 
o Bólido, é 
uma espé-
cie de bola 
de fogo que explode em um 
flash brilhante, apresen-
tando fragmentação visí-
vel.  Segundo informações 
da ONG Rede Brasileira de 
Observação de Meteoros 

(Bramon), tudo começou 
às 18h59, quando o objeto 
foi registrado nos céus de 
Serra Talhada, logo depois, 

tornou-se vi-
sível também 
nos municí-
pios de Prin-
cesa Isabel e 
Carnaíba.

“Este fe-
nômeno é 
chamado de 
bólido por 
que se trata 
de um frag-
mento de ro-
cha espacial, 
que atinge à 

atmosfera da Terra em uma 
velocidade muito elevada. 
Por causa desta velocidade, 
o gás atmosférico na frente 
dessa rocha, acaba aque-
cendo e esse aquecimento 

forma o brilho que a gente 
vê e também faz com que 
esse fragmento de rocha 
acabe se vaporizando”, es-
clarece o diretor técnico da 
Bramon, Marcelo Zurita. 
A AstroPE, agora, se dedi-
ca à investigar a trajetória 
do objeto para descobrir 
se foram deixados vestí-

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

gios no solo. O fenômeno 
teve grande repercussão 
nas redes sociais, envol-
vendo moradores sertane-
jos, que após especularem 
se tratava-se da queda de 
um avião, compartilharam 
uma imagem referente a 
acidente com uma aerona-
ve ocorrido no Ceará.
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"Este fenômeno é 
chamado de bólido 
por que se trata de um 
fragmento de rocha 
espacial, que atinge à 
atmosfera da Terra em 
uma velocidade muito 
elevada

Meteorito do tipo Bólido registrado por câmeras em Serra Talhada

Foto Clima ao Vivo

Clique no anúncio e interaja            

https://www.instagram.com/shoppingserratalhadape/?igshid=zlmvnbn0dn2n
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Valdir Teles é o patrono da 
cantoria e do repente

Artistas aguardam Auxílio 
Emergencial da Cultura

Nascido na Paraíba, Teles, se mudou para São José do Egito, ainda crian-
ça, tornando a Terra dos Poetas ainda mais rica

Em Pernambuco, a cantoria 
de viola e o repente ganharam um 
patrono. O artista Valdir Teles (in 
memorian) assumiu este posto, 
a partir da aprovação do Projeto 
de Lei 1282/2020, de autoria dos 
deputados Estaduais Antônio 
Moraes (PP) e Waldemar Borges 
(PSB), na Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe). O artis-
ta, mestre do improviso, nasceu 
no município de Livramento, 
no Cariri da Paraíba, mas ainda 
criança, seguiu para São José do 
Egito, predestinado a fortalecer 
a história da Terra dos Poetas.  
Valdir Teles tem a oportunidade 
de viver do seu talento, integrando 
um seleto grupo de embaixadores 
que carregavam nas costas, a viola 
e a cultura diversa e plural do Nor-
deste.  A estrela de Valdir Teles bri-
lhou pela última vez, no dia 22 de 

Os profissionais do setor cul-
tural estão entre os segmentos 
mais afetados pelos efeitos da 
pandemia da Covid-19. Sem po-
der realizar atividades culturais 
desde março deste ano, os profis-
sionais aguardam o Auxílio Emer-
gencial da Cultura, garantido pela 
Medida Provisória nº 990/2020, 
publicada no último dia 13 de ju-
lho, no Diario Oficial da União. 
Esse benefício está previsto na 
Lei nº 14.017/2020, conhecida 
como Lei Aldir Blanc, sancionada 
no fim de junho deste ano. Em 
muitos municípios do Sertão, 
esses profissionais seguem reali-
zando cadastro, etapa exigida no 
processo de repasse do benefício.  
Serão beneficiados com, ao me-
nos três parcelas de R$ 600, 
pessoas físicas que comprovem 
a realização de atividades cul-
turais há pelo menos dois anos. 
Pessoas que tenham recebido 
o Auxílio Emergencial, previsto 
na Lei 13.982, que acessem al-
gum benefício previdenciário ou 
que tenha trabalho com vínculo 
de carteira assinada, não serão 

março deste ano. O artista nos dei-
xou, vítima de infarto fulminante.  
No verso da música Falando com 
Deus, Valdir Teles, ainda em vida, 
cantou um apelo ao aconchego 
divino. “Deus não me abandone 

nesta hora, por favor! Cuide de 
mim, me traga paz...”. Mais adian-
te, diz: “... Deus, eu encontrei uma 
ladeira pra subir, sem sua ajuda 
eu tenho medo de cair, o Senhor 
pode segurar na minha mão? ...”
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contemplados. Também é exi-
gida renda per capita no valor 
de R$ 522,50. Até duas pessoas 
da mesma família podem rece-
ber o benefício. A proposta é 
de autoria da deputada Fede-
ral Benedita da Silva (PT/RJ). 
Pessoas que acumularam rendi-
mentos tributáveis acima de r$ 
28.559,70 em 2018, não pode-
rão acessar o benefício. Na legis-
lação, também está previsto um 
subsídio mensal destinado à ma-
nutenção de espaços, micro e pe-
quenas empresas, cooperativas, 
instituições e organizações co-
munitárias da área que tiveram 
atividades interrompidas por 
medidas de isolamento social. 
A data e a forma de liberação do 
benefício ainda não foram divul-
gadas. Aldir Blanc, cujo nome é 
homenageado pela nova Lei, foi 
um grande compositor brasilei-
ro, que faleceu, aos 73 anos, no 
último dia 04 de maio. Uma 
das suas maiores composições, 
O Bêbado e o Equilibrista, fica-
ram eternizadas na voz de Elis 
Regina.

CULTURA

ARTIGO

As palavras que podem curar você

Daniel Lima Gonçalves  
daniellimagoncalves.pe@gmail.com 
Cursando a Formação na Clínica Psicanalítica de Adultos no Centro 
de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem - CPPL-Recife; Membro do 
Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi – GBPSF; Licenciado 
em Filosofia – FSF; Bacharel em Teologia – FATIN; Especialista em 
Psicanálise e Teoria Analítica – FATIN; Especialista em Filosofia e 
Autoconhecimento – PUCRS; Certificação Profissional em Neurociência 
- PUCRS; Pós-graduando em Ciências Humanas: Sociologia, História 
e Filosofia – PUCRS; Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas 
Psicanalíticas de Arcoverde - GEPPAR.

Bertha Pappenheim,  co-
nhecida  como Ana O;  era uma 
jovem nobre de Viena que pas-
sou a desenvolver sintomas do 
então chamado quadro histe-
ria. Aos 21 anos de idade,  ela 
sofria com alucinações, parali-
sia, fortes dores no corpo,  den-
tre outros sintomas. No entan-
to, as avaliações médicas indi-
cavam que ela estava com boa 
saúde. Freud foi convidado por 
Breuer,  para analisar seu caso. 
Os traumas de infância vieram 
à tona,   possibilitando  com-
preender a origem daqueles 
sintomas,   manifestados pelo 
corpo. Daí surgiu o conceito da 
“cura pela fala”.

A partir dos atendimen-
tos em seu consultório, Freud 
aperfeiçoou o conceito de cura 
pela fala, experimentado por 
Ana O; e o denominou como 
livre associação de ideias. Mé-

todo que consiste em incentivar 
o paciente a falar,  liberar pen-
samentos e sentimentos, colocar 
para fora aquilo que está dentro, 
mesmo que,  em um primeiro 
momento,  pareçam abstratos 
– “A regra é [...] convidar o ou-
tro a dizer tudo o que lhe vem à 
cabeça” (Jacques-Alain Miller). 
O analista  é alguém que passou 
pelo percurso de uma análise, 
ou que ainda está nela, mas já 
avançou minimamente para 
acolher outros,  no percurso do 
dizer livremente tudo o que se 
passa pela cabeça , sem o filtro 
da censura, sem meias palavras, 
mesmo com medo, vergonha, 
sofrimento ou qualquer outro 
afeto que possa emergir diante 
do saber sobre si. Os efeitos da 
fala e da escuta, isentos de julga-
mentos   são imprevisíveis, mas 
existe.

Freud,  ao investigar os sin-

tomas no corpo via  fala e  lin-
guagem,  de  pacientes histéri-
cas, deparou-se com o conflito e 
com o recalque. Descobriu que a 
função do “eu”  é resistir e, que 
resistência,  cria mais resistência 
na forma de sintomas,  como 
formações do inconsciente e 
retorno do recalcado.  Lacan 
disse que o inconsciente mente 
para dizer a verdade. A análise 
é como um processo de leitura, 
com função de escrita de outro 
texto. Freud criou   a psicanáli-
se como um método de leitura e 
deciframento das formações do 
Inconsciente – “O “eu” não é se-
nhor de sua morada”. O analista 
ensina  àquele que sofre ao ler o 
seu inconsciente  para parar de 
sofrer,    encontrar o mais sin-
gular de si  perdido no emara-
nhado das identificações e dos 
mandatos super heroicos. 

A psicanálise cura! Isto é um 

fato. Em 1905 Freud afirmou 
que a psicanálise é um procedi-
mento de cura para aqueles que 
não encontram em outro trata-
mento o  alívio  para o seu so-
frimento. Pessoas que estavam 
incapacitadas de viver uma vida 
em que fosse possível amar e 
trabalhar. A psicanálise é uma 
cura do ser, um processo de 
transformação que através do 
sofrimento, o paciente reedita 
sua história.

Arquivo Pessoal

Valdir Teles, um paraibano que adotou São José Egito - Terra dos Poetas - com o coração
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Pelo que você é grato? 

Vamos conhecer a importância da gratidão?
Vemos constantemente nas redes sociais as pessoas mar-

cando #gratidão em seus posts. Sabe por que? Porque cada 
vez mais pessoas têm tomado consciência do quão importante 
é exercer a GRATIDÃO. 

Quando nos sentimos gratos, uma intensa transformação 
acontece em nossa vida, a gratidão é um sentimento poderoso 
e verdadeiramente transformador, pois nos leva a reconhe-
cermos e valorizarmos tudo de positivo que possuímos. 

Até poucos anos atrás, não haviam muitas pesquisas sobre 
os impactos da gratidão na vida das pessoas, graças ao psicó-
logo americano Abraham Maslow, coordenador de pesquisas 
voltadas para compreender o que é a gratidão e seus benefí-
cios para a existência humana, foi possível entender melhor o 
que é este sentimento e suas interferências positivas na saúde 
mental e física das pessoas. Em suas pesquisas, Maslow per-
cebeu que a habilidade de sentir e expressar a gratidão repre-
senta um aspecto vital para a saúde emocional dos indivíduos. 

Através de seus estudos, ficou provado que pessoas que 
praticam a gratidão sentem-se mais realizadas e felizes. Os 
estudos de Maslow ainda apontaram que a gratidão contribui 
para que os indivíduos gratos alimentem menos sentimentos 
limitantes como: estresse, ansiedade e medo por aquilo que 
não possuem ou por aquilo que ainda almejam adquirir. Ao 
ser uma pessoa grata as atitudes são mais positivas, devido o 
indivíduo cultivar virtudes como o bom humor, resiliência e 
paciência, consequentemente, seus relacionamentos são mais 
harmoniosos.
Mas, pelo que devemos ser gratos?

Acredite, todos nós temos razões para agradecer e nos sen-
tirmos gratos. 
E, como podemos começar a exercer e sentir gratidão?

Mantenha um Caderno da gratidão ou Pote da Gratidão.
Todos os dias a noite escreva no mínimo 03 coisas pelo 

qual você é grato. (pode repetir de um dia para outro se achar 
necessário ou importante), além de exercer a gratidão essa 
técnica também auxilia nos sentimentos limitantes.

Exemplo: Nos dias que sentir que não tem nada de bom 
em sua vida, visite seu caderno ou pote da gratidão e reforce a 
memória do quão grato você é!

Comece a praticar esse hábito em sua vida. Isso mudará 
sua realidade poderosamente.
Reflita sobre a seguinte pergunta: 

-Você lembra da última vez em que sentiu ou demonstrou 
gratidão? 

Tikinha Albuquerque

Muitos dos moradores, que vivem em ocupações irregulares, não serão mais 
incluídos em Programas habitacionais, caso efetivem a renúncia à moradia

Alguns moradores renunciam às 
habitações do Residencial Pomares

Prouni abre segunda chamada; 
candidatos devem ficar atentos

Moradores contemplados 
com uma habitação no Resi-
dencial Pomares, por meio do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida se recusam à deixarem as 
moradias antigas. Essa é uma 
das condições que os tornam 
inabilitados para adquirirem o 
imóvel. As informações divul-
gadas pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Habitação 
(Sedurbh) afirmam que o bene-
ficiário não poderia vender, alu-
gar ou continuar na habitação 
em que se encontra. 

A autorização do Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional que garantiu a cons-
trução do Pomares se deu 
com base na condição de que 
a área de risco ocupada pelo 
beneficiado tivesse outra des-
tinação. No entanto, segundo 
a Sedurbh, alguns moradores 

Estudantes que tentaram 
uma vaga no Prouni, se inscre-
vendo na primeira chamada, 
agora, têm uma nova chance. 
Neste dia 4, a segunda chamada 
estará aberta, permitindo aos 

têm se recusado à assinarem 
o termo de renúncia, prefe-
rindo permanecer na invasão. 
O órgão informou ainda que 
está fazendo o mapeamento 
e o cadastro das famílias que 
residem em locais de risco 
e em ocupações irregulares, 

visando inseri-los no sorteio 
do Residencial Novo Tempo, 
previsto para ser realizado no 
mês de setembro. Para que a 
participação seja garantida, é 
preciso apresentar documen-
tação necessária e preencher 
os requisitos.

candidatos buscarem financia-
mento parcial de 50% do valor 
da mensalidade ou integral de 
cursos de graduação em diver-
sas universidades particulares 
do país. Outra oportunidade é a 

lista de espera, que será divulga-
da no próximo dia 24 de agosto. 
Vale lembrar que o critério para 
disputar as bolsas é participar 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e obter a maior 
nota possível. 

A renda familiar também 
será avaliada. Neste caso, os 
candidatos devem utilizar as 
notas anteriores do Enem 2020. 
Podem se candidatar estudan-
tes que não tenham diploma de 
graduação e que cursaram en-
sino médio completo em escola 
da rede pública. Quem cursou 
ensino médio completo em ins-
tituição privada, na condição de 
bolsista integrante da respec-
tiva instituição, também pode 
se inscrever. E por fim, alunos 
que cursaram o ensino médio 
parcialmente em instituições da 
rede pública e da rede privada. 
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Fachada do Residencial  Pomares do programa Minha Casa Minha Vida em Petrolina

Fachada da Faculdades UniFCT em Petrolina que abriga alunos do Prouni

GERAL

Adriana Amâncio
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Em Tacaratu, no Sertão, parque 
eólico deverá ser ampliado
Ampliação será possibilitada por meio da retirada de 0,135 hectare 
de Caatinga, autorizada pela Comissão de Meio Ambiente da Alepe

O Brasil possui 608 par-
ques eólicos e já conta com 
uma capacidade instalada de 
15,1 Gigawatts (GW), segundo 
dados da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (Abeeólica), 
divulgados em 2019. Com esse 
desempenho, a fonte eliminou 
21 milhões de toneladas de gás 
carbônico (CO2). Esses núme-
ros devem ganhar reforço. Um 
complexo eólico, localizado no 
município de Tacaratu, deverá 
ser ampliado, a partir da su-
pressão de 0,135 hectare de 
Caatinga. A retirada foi auto-
rizada pela Comissão do Meio 
Ambiente da Assembleia Le-

gislativa de Pernambuco (Ale-
pe). A solicitação foi realizada 
pelo Poder Executivo. De acor-
do com a relatora da matéria, 
a deputada Estadual Priscila 
Krause (DEM), a permissão 
foi concedida mediante a ado-
ção de ações de preservação 
e recuperação de ecossiste-
ma semelhante em um local, 
cuja extensão corresponda ao 
mesmo valor retirado. “Meu 
parecer é pela aprovação da 
matéria, reforçando nosso en-
tendimento de que é trabalho 
desta Comissão acompanhar 
os processos de compensação 
ambiental. Proponho que fa-
çamos pedidos de informações 
sobre todas as áreas recentes 
que autorizamos a supressão”, 

enfatizou Krause. Participan-
do do momento, a deputada 
Tereza Leitão (PT), defende a 
fiscalização, por parte da Co-
missão do Meio Ambiente, das 
áreas que devem ser restaura-
das, seguindo determinação 
do colegiado. Já o deputado 
Tony Gel (MDB), enfatizou a 
importância do investimento 
em energias limpas, citando 
o exemplo da ampliação do 
parque eólico de Tacaratu. “A 
instalação de aerogeradores, 
em geral, exige uma área míni-
ma. No caso em questão, 0,135 
hectare equivale a dois aparta-
mentos de luxo”, esclareceu. A 
retirada está prevista no Pro-
jeto de Lei 1238/2020, apro-
vado no último dia 8 de julho.

Parque Eólico Híbrido, localizado em Tacaratu, no Sertão pernambucano

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

MEIO AMBIENTE

ColunaJurídicaColuna Jurídica

Da exclusão extrajudicial de 
Sócios nas sociedades de 
responsabilidade limitada

Como todos já sabem, a vasta maioria das empresas nacionais 
são formadas na espécie de sociedades de responsabilidade limita-
da, sendo, portanto, reguladas pelo vigente Código Civil e, suple-
tivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas – este último caso 
quando há permissivo no Contrato Social.

A exclusão extrajudicial dos sócios além de ser um grande ins-
trumento de pacificação societária, faz valer, também, o princípio 
da preservação das empresas, já que elas são a força motriz da eco-
nomia nacional, gerando riquezas, empregos e renda às famílias.

Nas mais de 02 (duas) décadas em que atuamos no ramo do 
Direito Societário e Empresarial, percebemos que este instrumen-
to vem sendo pouco utilizado pelos empresários brasileiros, já que 
muitos dos Contratos Sociais não preveem este tipo de providên-
cia, requisito este indispensável para que possa haver sua aplica-
ção.

Assim, aos sócios que cometem atos de inegável gravidade, que 
ponha em risco a continuidade do empreendimento empresarial, o 
Código Civil permite que o ofensor seja excluído da sociedade, sem 
que haja a necessidade da interposição de qualquer ação judicial, 
por voto da maioria dos sócios, mediante alteração do Contrato 
Social.

O Código Civil não define o que venha a ser um ato de inegável 
gravidade, cabendo a análise subjetiva dos atos perpetrados pelo 
sócio ofensor que sirva de gatilho à instauração de tal procedimen-
to.

Obviamente, até mesmo por respeito ao princípio da ampla de-
fesa e do contraditório, a exclusão de um sócio somente terá lugar 
se houver uma assembleia especialmente convocada para este fim, 
resguardado ao ofensor notificação em prazo suficiente para que 
participe da reunião e apresente sua mais plena defesa.

Assim, importante evolução societária se deu quando da inser-
ção da possibilidade da exclusão de um sócio que faz força contrá-
ria ao próprio empreendimento societário que faz parte indepen-
dentemente da utilização do Poder Judiciário - tão impingido pela 
morosidade – servindo de instrumento mais célere e hábil a evitar 
que maiores prejuízos se avolumem em detrimento dos demais só-
cios e do próprio empreendimento empresarial.

 

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado 
antoniofaria@antoniofaria.com.br

Clique no anúncio e interaja            
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